
Slutinstruktion vedr. praktiske formaliteter i forbindelse med 
Danske politimesterskaber Feltsport og Orienteringsløb Skagen 

2012 samt et uofficielt Sprintmesterskab. 
 

 
WWW – side:  http://piorientering.dk   
 
Banelæggere:  Sprint:   Erik Flarup, Skive. 
    Disciplinbane: Karsten Jørgensen, Rigspolitiet. 
    O-bane/Feltsport: Svend Brøns, Hjørring 
    Orienteringsbaner: Ole F. Thomsen, Hjørring. 
    Banekontrol:  Torkil Hansen, Rigspolitiet. 
    Skydebane:  Jens Carl Nielsen, Helsingør. 
 
Deltagerantal:  Danmark: 102 tilmeldte og 2 gæster. 
    Sverige: 12 tilmeldte og 3 gæster. 
    Tyskland: 2 tilmeldte og 1 gæst. 
 
DPIF:    Repræsenteret ved Ole Kjær Jacobsen. 
 
Stævneledelse:  Erik Skriver, Nordsjælland 
    Jan Kofoed Nielsen, Station Amager. 
    Thomas Kragh Petersen, Hjørring PI. 
 
Stævnejury:  Ole Kjær Jacobsen, DPIF 
    Torkil Hansen, Feltsportsudvalget. 
    Erik Flarup, Feltsportsudvalget. 
 
Overnatning:  Deltagerne er indlogeret på Skagen Vandrerhjem. 
    92 deltagere på selve vandrerhjemmet og 
    28 i annekset ved hallen bag vandrerhjemmet. 
    Øvrige i sommerhuse og Skagen Motel. 
    Vi har tilstræbt kun at have 4 deltagere per rum. 
    Enkelte rum har ikke eget bad, men fælles baderum. 
    Husk eget sengelinned og håndklæde. 
    (Kan dog lejes på vandrerhjemmet til kr. 50/10.  
    Alle rum skal været ryddet senest torsdag den 
    12. april kl. 13:00. 
 
Stævnekontor:  Er tirsdag åbnet på vandrerhjemmet fra kl. 15:00 til kl. 19:00,
    hvorfra der udleveres klubposer.  På stævnekontoret findes 
    alle instruktioner og startlister ophængt. 
    Øvrige dage findes stævnekontor på stævnepladsen. 
    
 
Spisning Tirsdag   Efter Sprint tirsdag aften gennemføres en 
den 10. april:  uformel sammenkomst med spisning. 
    Til middagen serveres et glas vin. 
    Drikkevarer derudover kan købes på Vandrerhjemmet til 



    rimelige priser. 
    Spisesalene på vandrerhjemmet kan normalt rumme max. 
    120 personer. Derfor bliver pladsen lidt trang, men vi håber 
    alle vil få en hyggelig aften. Medbring en stol ekstra fra  
    hvert værelse. !!!!!!!! 
 
 
 
Morgenmad og  Morgenmad serveres i spisesalene på vandrerhjemmet fra  
madpakker:  kl. 07:00 og frem til kl. 09:00. 
    Tilstræb at komme til morgenmaden forskudt, således alle 
    får god plads og tid.  
    I forbindelse med morgenmaden smøres madpakker.  
 
Stævneåbning:  På stævnepladsen Feltsport gives en kort velkomst og  
    instruktion onsdag den 11. april 2012 kl. 09:30 ved  
    stævnelederen. 
    Den officielle stævneåbning sker ved spisningen under 
    kammeratskabsaftenen ved Politidirektør Annemette Cassøe fra 
    Nordjyllands politi.  
 
Kammeratskabsaften: Onsdag den 11. april ca. kl. 18:30 på Hotel Color. 
    Spisningen foregår i Krøyersalen. 
    Gå afstand fra vandrerhjem ca. 800 meter. 
    Der serveres en buffet. 
    Ca. pris på vin er kr. 250,- per flaske. 
 
Transport:   Start og mål ved Sprinten er fra/ved vandrerhjemmet. 
    Selvtransport til start/mål ved Feltsport. 

Om torsdagen transporteres alle deltagerne fra 
vandrerhjemmet ud til p-pladsen beliggende ca. 150 meter fra 
start til Orienteringsmesterskabet.  Målet på O-banen findes ca. 
250 m sydvest for vandrerhjemmet på Drachmannsvænget. 

 
Afslutning:    Afslutningen gennemføres på Vandrerhjemmet, hvor der er 
    Fælleskaffebord med lagkage, boller, kaffe mm. som ta´selv. 
    Kaffebordet er klar fra kl. 13:15 
    Præmieoverrækkelse ved DPIF’s repræsentant Ole Kjær  
    Jacobsen og stævneledelsen. 
 
 
 
 
 

Rigtig	  god	  fornøjelse.	  
	   	   	  

Politiets	  idrætsforeninger	  i	  København,	  Helsingør	  og	  Hjørring.	  
	  
 


